Príloha k výzve
na predkladanie cenových ponúk

zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov:

Obec Gemerská Panica

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
E-mail:

980 46 Gemerská Panica č. 260
00 318 698
2021168710
Michal Fedor, starosta obce
Ing. Anna Hlaváčová
0907 253 383
a.hlavacova@centrum.sk

2. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“
3. CPV kód predmetu zákazky:
45212300-9 – Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru.
4. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v Gemerskej Panici, ktorá zahŕňa výmenu okien a vstupných dverí za plastové a hliníkové s izolačným zasklením, interiérových dverí so zárubňami, výmenu nosnej drevenej konštrukcie striech, strešnej krytiny, zateplenie stropu, výmenu nášľapných vrstiev podláh, modernizáciu vykurovania
objektu, výmenu svietidiel a dodávku a montáž bleskozvodu. Bližší opis predmetu zákazky a rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze
výmer.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH je 111 074, 57 .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie
kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Termín uskutočnenia stavebných prác
Stavebné práce musia byť uskutočnené do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
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7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, Výzva
č. 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry.
7.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“).
Platobné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto
výzvy. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
7.3. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi za splnenia podmienok jej úplnosti. Platobná povinnosť verejného
obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu
poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
7.4. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančné preddavky ani neuhradí
zálohovú fasktúru.
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
8.1 Osobné postavenie
8.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods.1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov nasledovne:

a)

b)

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO - doklad
o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúci predmetu zákazky
alebo
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152
ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu zodpovedajúcu
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v
súlade s bodom 8.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný
obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom.
V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný
podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk,
nebude jeho ponuka hodnotená.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z
vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej
kópie spolu s predložením ponuky.
Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 9.1 výzvy na predkladanie
ponúk, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.
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Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.
9. Kritérium hodnotenia ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 3 tejto výzvy – podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných
údajov.
10. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je dňa 09. 08.2019 do 10.00 hod.
11. Miesto a spôsob predkladania ponúk
Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa uvedeného v
bode 1. Ponuka musí byť označená heslom “Rekonštrukcia kultúrneho domu”a nápisom “Neotvárať”. Na obálke bude označený verejný obstarávateľ a odosielateľ.
Doklady musia byť predložené v súlade s bodom 12. tejto výzvy predložené v origináli
alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodom 12. podpísané
uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa.
12. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
12.1 doklady/dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa
bodu 8. tejto výzvy,
12.2 návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 3) – podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom,
12.3 ocenený výkaz výmer - cenová ponuka /Príloha č. 1),
ak niektorý z použitých parametrov vo výkaze výmer alebo v PD identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu,verejný obstarávateľ
umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom pod podmienkou,že
ekvivalentný produkt bude spĺňať úžitkové, prevádzkové,funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. Pri produktoch môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
12.4 návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 2 tejto výzvy), podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej vyplní identifikačné údaje a údaje
týkajúce sa ceny.
12.5 čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 4).
Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa tejto výzvy, jeho ponuka nebude
hodnotená.
13. Jazyk, v ktorom sa predkladajú ponuky
Ponuky budú predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka.
Uvedené neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
14. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali poštou
alebo elektronicky.
-

3

-

15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Lehota viazanosti ponúk je do 31. 3. 2020.
16. Doplňujúce informácie
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Hlaváčová, mobil 0907 253 383.
e-mail: a.hlavacova@centrum.sk.
Náklady spojené s účasťou vo verejnom obstarávaní znáša v plnej výške uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky,
resp. nevybrať z predložených ponúk ani jednu.
Uchádzačom navrhnutá cena musí byť uvedená ako konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s usku točnením stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorú uzatvoril objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, b) Útvar následnej finančnej
kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a)
až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
17. Osobitné plnenie zmluvy
Verejný obstarávateľ využije nasledovné osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa
týmto budúci zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať : - zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak
ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
predmetnej zákazky,v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). V
prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít
2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú
vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k
inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?
atlas_2013). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný
pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie
ponúk 30.07.2019.
Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa 30.07.2019.
Poverená osoba za verejné obstarávanie: Ing. Anna Hlaváčová
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Prílohy k výzve na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – cenová ponuka
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia
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